
 
 

TEHLİKE SINIFI YÜKSEK BİNALARDA (PATLAYICI MADDE DEPOLARI GİBİ..) 
GERGİLİ İLETKEN TELLE YILDIRIMDAN KORUNMA UYGULAMASI 

 
 
Şuan yürürlükte olan Yıldırıma Karşı Korunma Standardı TS EN 62305 özellikle bazı yapıların, yapıdan 
izole edilmiş bir tesisat ile korunmasını tarif etmektedir. Bu yapıların başında patlayıcı madde depoları 
gelmektedir. 
Uygulama, yapıdan TS EN 62305 -3/6.3 e göre hesaplanmış s  ayırma mesafesi kadar yapıya uzaklığı olan 
direklerin üzerine gerilmiş izolesiz iletkenler ile oluşturulur. Aynı şekilde yapının üzerindeki gerili telin 
yaptığı sarkmada (seğim) dikkate alınarak telin yapıya yaklaşma mesafesi s  de TS EN 62305 -3/6.3 e göre 
hesaplanmalı ve bu mesafeyi etkileyecek mevsimsel sıcaklık farklarının sebep olacağı uzama ve kısalmalar 
da göz önüne alınmalıdır. 
s ayırma mesafesinin hesaplanması sırasında yaşanabilecek belirsizlikleri düşünerek ayrı bir düşünce tarzı 
ile ayırma mesafesi hesaplayıp sonucu irdeleyebiliriz. Zira s ayırma mesafesi hesabında kullanılacak olan k 
faktörlerinin farklı değerleri bizi farklı sonuçlara götürebilir. Bu da büyük bir risk üstlenmemize neden olur. 
Standartda  s; 
 
S=ki.(kc/km).l   dir. Burada; 
 
ki; Yıldırımdan korunma seviyesine.(YKS-1,2,3,4 ) bağlı bir katsayısıdır. 
kc; İniş iletken sayısına bağlı bir katsayıdır. 
km;Tesisat ile yapı arasındaki yalıtkan malzemeye bağlı bir katsayısıdır. 
l ; İletken boyudur(m) 
 
Örnek olarak yapacağımız çalışmada küçük bir yapı için kabuller yaparsak; 
Gerili tel uzunluğu 10 m, çapı 10 mm ve direklerin yüksekliği 5 m olsun. 
İlk olarak gerili telin L indüktansını hesaplarsak: 
 
L=2.10-7.l.loge(2h/r)    (Henry.)  
  
 l: Telin uzunluğu(m) , h:Telin yerden yüksekliği(cm) , r: tel y.çapı(cm.)  dır. 
 
L=2.10-7 .10.log(1000/0,5) 
L=1,52.10-5 henry bulunur. Yıldırım vurma noktası ile toprak arasında oluşacak potansiyel 
 
U=L.(dİ/dt) dir. Literatürden  (dİ/dt) Yıldırım artış hızı için max. 8.1010  A/s alınabilir. Bu durumda  
 
U=1,52.10-5 . 8.1010  , U=1200 KV bulunur. Literatürden indüktif potansiyel altında havanın delinmesi için 
gerekli elektrik alan şiddeti 900 KV/m alınırsa. 
E=V/d den   d=1,33 m  bulunur. min açıklık bu değerden az olmamalıdır. 
 
Şimdi bu mesafeyi TS EN 62305 -3 e göre hesaplarsak; 
 
 



kc için 0,5 ila 1 arasında bir değer alınmalıdır. İniş iletken sayısı 2 ye göre bu değer Tablo C.1 de Tesisatın 
topraklaması A  tipi için 0,66, B tipi için 0,5…1 aralığında tanımlıdır (Tablo C.1).Ayrıca figur C.1 de  B tipi 
topraklama için kc, 
 
kc=(h+c)/(2h+c) ile verilmektedir. Biz B tipi topraklamanın sağlayacağı potansiyel dengeleme ve 
düzenleme yararlarınıda dikkate alarak bu metodla yola çıkarsak. 
C: iletken boyu, h:iletken yüksekliği olarak, 
kc=0,75 bulunur. 
 
Örnekde izolasyon maddesi havadır bu yüzden km=1 dir.(Tablo.12) ,  
 
ki için YKS-1 dikkate alınırsa (en riskli durum) , Tablo 10 dan  
ki=0,08 alınır. l kritik açıklığın olduğu noktadan iletkenin topraklama bağlantısına kadar olan iletken 
uzunluğudur. Burada l=15m dir. 
 
da > s=ki.(kc/km).l  den , 
   
s=0,08.(0,75/1).15   
 
s= 0,90 m bulunur.  
 
da emniyetli ayırma mesafesi ilk metoda göre biraz küçük çıkmıştır. Ancak kc değeri seçim sonucu 1 alınsa 
sonuç 1,20 m bulunur. l iletken boyu 15 m alınmıştır. 
 
Teorik hesapla bulunan sonuç standarda göre yapılan hesaptan %48 ila %11 arasında bir değişimle fazla 
çıkmaktadır. Bu durumda insiyatif projecide olmaktadır. Tasarımcı olarak bizim görüşümüz teorik hesaba 
uygun olan çözümdür. Zira patlayıcı malzeme depolarında olabilecek bir olayın sonuçları hiçbir şekilde 
telafi olamaz.  
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B tipi Topraklama 


